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Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering
1 Onderwerp en toepassingsgebied
1.1 Algemene aspecten

Vo

Deze norm beschrijft de manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit)
door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke
voorschriften, moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de
eindcontrole is om vast te stellen dat de sanering zo is uitgevoerd dat een ruimte of buitenlocatie na
verwijdering of sanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn
voor personen zonder kans op blootstelling boven het gehanteerde toetsingscriterium. Deze eindcontrole is
dus niet bedoeld ter beoordeling van de resultaatsverplichtingen die door het asbestverwijderingsbedrijf zijn
overeengekomen met de opdrachtgever. In situaties waarin het certificatieschema asbestverwijdering
SC-530 [1] niet is gevolgd, maar wel een categorie 2- of 3-sanering heeft plaatsgevonden, mag NEN 2990
niet worden toegepast. In dergelijke gevallen moet een risicobeoordeling conform NEN 2991 worden
uitgevoerd. Situaties waarin deze norm toepasbaar is:
— verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;
— verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;

or

— verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.

Deze norm beschrijft uitsluitend de controle na asbestverwijdering of sanering in vermelde situaties en mag
niet worden toegepast voor het bepalen van de asbestconcentratie in een niet-sloop- of renovatiesituatie.
Deze norm is uit de volgende onderdelen samengesteld:

Pr

— een visuele inspectie van een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie op de aanwezigheid

be

van asbesthoudende resten na asbestverwijdering;

ev

— een bepaling van de concentratie aan respirabele asbestiforme vezels in lucht (eindmeting) waarbij de

iew

gehanteerde toetswaarde niet lager is dan 0,01 vezels/cm3 lucht (= 10 000 vezels/m3 lucht);

— een uitspraak of de ruimte voldoet aan de in deze norm gestelde eisen (conformiteitsverklaring).
OPMERKING
De bepaling van de asbestconcentratie op de werkplek is geen onderdeel van deze norm. Deze
bepaling wordt beschreven in NEN 2939 Ontw. [2].

eld

1.2 Beperkingen van de methode

Met een visuele inspectie zijn uitsluitend restanten asbest of asbesthoudend materiaal waar te nemen die
met het blote oog zichtbaar zijn. Bij de eindcontrole van complexe saneringen (zie definitie 3.34) kan het
daarom gewenst zijn de visuele inspectie aan te vullen met het nemen van kleefmonsters waarmee ook de
fijne vezels worden gedetecteerd die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Een beschrijving van deze
methode is optioneel in deze norm opgenomen.
Vezeltelling ten behoeve van een eindcontrole vindt in principe plaats met een fase-contrastlichtmicroscoop.
Hiermee is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen asbestvezels of andere vezelvormige
bestanddelen met dezelfde vorm en afmetingen. Ook is de meetgevoeligheid beperkt tot 0,01 vezels/cm3
lucht. Voor het beschreven toepassingsgebied zullen deze beperkingen in de meeste gevallen geen
bezwaren opleveren. Er zijn situaties waarvoor de methode met fase-contrastlichtmicroscopie niet geschikt
is, namelijk:
— indien er veel andere vezelvormige bestanddelen (bijv. gipsnaalden of vezelvormige fragmenten

organische bestanddelen) aanwezig zijn die tot een ‘vals positief’ resultaat en dus een onterechte
afkeuring kunnen leiden;
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3

3

— indien een toetsingswaarde lager dan 0,01 vezels/cm lucht (= 10 000 vezels/m lucht) gewenst is. Bij

meting van dergelijke lage concentraties is daarnaast altijd een identificatie van het vezeltype vereist.
In dergelijke situaties is een onderzoek volgens NEN-ISO 14966 toegelaten (gebaseerd op
scanningelektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse). NEN-ISO 14966 moet dan integraal worden
gevolgd, waarbij het bemonsterde volume en de onderzochte oppervlaktefractie van het filter zo moeten
worden afgestemd dat de vereiste meetgevoeligheid wordt bereikt. De bemonsteringsduur moet ten minste
2 h bedragen.
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OPMERKING
Per type eindcontrole worden achtereenvolgens de stappen uitgevoerd die in de grijze blokken zijn aangegeven. De getallen in de blokken verwijzen naar de
desbetreffende hoofdstukken of paragrafen. Optionele uitbreidingen van een onderzoek (luchtmonsters met SEM/RMA, kleefmonsters enz.) zijn niet in deze tabel opgenomen.

7.2

Kruipruimte, droog ‘containment’

Projecten met meerdere
‘containments’ en/of ‘transitroute’

7.2

‘Containment’, categorie 2sanering

eld

Buitenlocatie

Type sanering
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Tabel 1 — Schematisch overzicht van de uit te voeren stappen als functie van het type eindcontrole
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2 Normatieve verwijzingen
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
NEN 2991

Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies
waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

NEN 5707

Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

Vo

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

NEN 7779

Milieu – Meetonzekerheid

NEN-EN 12919

Werkplekatmosfeer – Pompen voor de monsterneming van chemische stoffen
met een volumedebiet van meer dan 5 l/min – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 16000-7

Indoor air – Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos
fibre concentrations

NEN-EN-ISO/IEC 17020

General criteria for the operation of various types of bodies performing
inspection

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en
kalibratielaboratoria

NEN-ISO 14966

Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic fibrous
particles – Scanning electron microscopy method

be

Messen von Innenraumverunreinigungen – Messen von auf Oberflächen
abgelagerten Faserstäuben – Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

3 Termen en definities

iew

ev

Pr

VDI 3877 Blatt 1

or

NEN 5896

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.

eld

3.1
accreditatie RvA
accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie (RvA)

3.1.1
accreditatie RvA-Inspectie
accreditatie verleend door de RvA voor inspectiewerkzaamheden

OPMERKING
Beoordeling vindt plaats conform NEN-EN-ISO/IEC 17020. NEN 2990 wordt uitgevoerd onder
inspectie-accreditatie. Specifieke zaken die betrekking hebben op een interpretatie of toelichting van de normelementen
uit NEN-EN-ISO/IEC 17020 in relatie tot NEN 2990 zijn beschreven in bijlage F.

3.1.2
accreditatie RvA-Testen
accreditatie verleend door de RvA voor laboratoriumverrichtingen
OPMERKING

Beoordeling vindt plaats conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.
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3.2
achtergrondconcentratie
concentratie in de omgevingslucht waarvan mag worden verondersteld dat deze uitsluitend afkomstig is van
diffuse bronnen (bijvoorbeeld buitenlucht)
3.3
achtergrondmeting
meting waarbij de achtergrondconcentratie wordt vastgesteld in een niet-sloopsituatie, bijvoorbeeld de
concentratie die in de buitenlucht van een bepaald gebied heerst

Vo

OPMERKING
Deze term wordt vaak ten onrechte gebruikt als verzamelnaam voor het aanduiden voor alle metingen
die niet in de nabijheid van een sanering plaatsvinden. Zodra er sprake is van aanwijsbare bronnen of verdachte
bronnen in de directe omgeving spreekt men niet meer over achtergrondmetingen maar over omgevingsluchtmetingen.

3.4
afscherming, alternatieve
alternatieve vorm van afscherming naast het ‘containment’ en de ‘glovebag’/couveusezak, de gangbare
vormen van afscherming, die alleen in uitzonderingssituaties zoals omschreven in de wettelijke regels en
voorschriften behoort te worden toegepast
OPMERKING

Voorbeelden van alternatieve vormen van afscherming zijn:

afscherming, gevormd door de ruimte zelf waaruit het asbest is verwijderd (bijvoorbeeld bij situaties waarin door het
bevoegd gezag toestemming is gegeven om te volstaan met een beperkt regime van beschermingsmaatregelen);

2)

afscherming in besloten ruimten door afbakening (dus geen ‘containment’ of andere fysieke afscherming dan
uitsluitend weren (markering, hekken enz.) van andere personen dan de uitvoerenden) indien dat mogelijk is. Van
deze mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt indien de werkzaamheden in risicoklasse 1 zijn ingedeeld.
De criteria voor indeling in risicoklassen zijn beschreven in de geldende wet- en regelgeving inzake asbest;

3)

afscherming van saneringen die in de buitenlucht plaatsvinden. Hierbij wordt het werkgebied afgezet met markeerlint
en/of hekken.

be

ev

Pr

or

1)

iew

Bij saneringswerken die op één van bovenstaande wijzen zijn afgeschermd wordt de eindinspectie uitsluitend door
visuele inspectie uitgevoerd. De methodiek is dan gelijk aan die bij de ‘glovebag’-sanering of die van een buitensanering,
al naargelang de sanering binnen of buiten is uitgevoerd. Een alternatieve afscherming van het type zoals genoemd bij
punt 1 en 2, behoort slechts te worden toegepast als een ‘containment’ niet mogelijk is. In het werkplan behoort te
worden gemotiveerd waarom er geen gebruik is gemaakt van een ‘containment’.

eld

3.5
afvalsluis
ruimte bestaande uit ten minste twee aaneengesloten compartimenten in onderdruk ten behoeve van het
schoonmaken en afvoeren van asbesthoudend afval, waarbij er een luchtstroom in de richting van het
‘containment’ heerst
3.6
amfiboolasbest
vezelachtige silicaten: actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet
(CAS-nummer 77536-67-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6)
3.7
asbest
vezelachtige silicaten: actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet
(CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en
tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6)
3.8
asbesthoudend bouw- of constructiemateriaal
bouw- of constructiemateriaal waarin asbest is verwerkt of aanwezig is en waarvan het asbestgehalte groter
dan of gelijk is aan 0,1 gewichtsprocent
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